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ΔΥΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ  

ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 1880: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ 

ΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Θανάσης Β. Κούγκουλος 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

a.kougkoulos@gmail.com 

 

Abstract 

Our study examines two uninvestigated Greek novels of the late 19
th

 century, whose 

writers and fictional characters originate in the outer Hellenism regions, in the 

provinces of the Ottoman state (Eastern Thrace and Epirus). More specifically, we 

examine the “idyll romance” Thracian Scenes (Θρᾳκικαί Σκηναί) written by Sarantis 

I. Sarantidis (Constantinople, 1891) and the “original Greek novel of Epirus or Scene 

in Ioannina” The secret door (Η μυστική θυρίς) by Leonidas M. Vasileiadis 

(Constantinople, 1900). The common denominator in both novels is a romantic love 

story which takes place in the birthplace of the writers (Tyroloe / Rοdοsto – 

Ioannina). The two novels include types and motifs of the 19
th

 century popular novel 

in combination with features and conquests of the so-called ethographia stream. 

Having a similar love plot as a background, the novels depict the ideology of the 

Greek urban society in the provinces of the Ottoman Empire in the late 19
th

 century. 

 

Λέξεις-Κλειδιά 

Greek popular novel, 19
th

 century, outer Hellenism, Thrace, Epirus  / λαϊκό 

μυθιστόρημα, 19ος αιώνας, έξω ελληνισμός, Θράκη, Ήπειρος 

 

 

Η έρευνα του ελληνικού λαϊκού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα, του 

μυθιστορήματος που «αντικαθιστά τη φαντασία του ανθρώπου του λαού» (Gramsci 

1981: 166) και «δημιουργείται ως όργανο για την ψυχαγωγία των μαζών» (Eco 1988: 

97) αλλά δεν παράγεται από τα λαϊκά στρώματα (Μερακλής 1988: 56-57), βρίσκεται 

ακόμη σε εξέλιξη. Στην ελληνική κριτική πέρα από τον όρο λαϊκό μυθιστόρημα  

χρησιμοποιούνται για αυτήν την κατηγορία πεζογραφίας και οι παράλληλες 

ονομασίες επιφυλλίδες  (romans-feuilletons), λαϊκό ανάγνωσμα  και 

mailto:a.kougkoulos@gmail.com
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μυθιστόρημα των αποκρύφων (Tonnet 2004: 160-163). Παρά τις αξιόλογες επί 

μέρους προσπάθειες αρκετών μελετητών, δεν έχει καταγραφεί συστηματικά το σώμα 

των «πρωτότυπων» κειμένων που απαρτίζουν το είδος (Κάσσης 1983· Ντενίση 1994: 

297-309· Γκότση 1997: 157-159· Μουλλάς 2007: 215-224) ούτε –πολύ περισσότερο– 

έχει επιχειρηθεί μια συνολική θεωρητική προσέγγιση των γραμματολογικών 

ζητημάτων που εγείρει. Επιβαρυντικός παράγοντας για την καθυστέρηση της μελέτης 

του λαϊκού μυθιστορήματος είναι ότι εντάσσεται στην περιοχή της 

παραλογοτεχνίας  και/ή της έντυπης λαϊκής λογοτεχνίας  και όχι της υψηλής  

ή καλής λογοτεχνίας, η οποία μονοπωλεί σχεδόν τις φιλολογικές σπουδές (Roth 

1995: 13-15). Επομένως, το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι μειωμένο σε σχέση με τα 

έργα του λογοτεχνικού κανόνα, αν και οι διαδικασίες εξοβελισμού ενός κειμένου από 

αυτόν είναι διαφωτιστικές για την κατανόηση της λογοτεχνικής παραγωγής μιας 

περιόδου.  

Μικρή συμβολή στην παραπάνω προβληματική είναι η παρούσα ανακοίνωση 

δύο αδιερεύνητων μυθιστορημάτων του ύστερου 19
ου

 αιώνα, των οποίων οι 

συγγραφείς και οι ήρωες προέρχονται από τον χώρο του έξω ελληνισμού της 

περιφέρειας του οθωμανικού κράτους. Συγκεκριμένα απεικονίζουν, μέσα στο 

ευρύτερο αφηγηματικό τους πρόγραμμα, την ιδεολογία και τους πόθους της 

ελληνικής αστικής τάξης της Θράκης και της Ηπείρου, που αποτελούν διακριτές 

διοικητικές και οικονομικές περιφέρειες της οθωμανικής αυτοκρατορίας στα τέλη του 

19ου αιώνα (βιλαέτια Αδριανουπόλεως και Ιωαννίνων). Και τα δύο κείμενα κινούνται 

στο περιθώριο των ειδολογικών και αισθητικών προτιμήσεων της πεζογραφίας του 

1880. Είναι λαϊκά μυθιστορήματα με έντονες ρομαντικές καταβολές και όχι 

διηγήματα της λεγόμενης ηθογραφίας, παρότι ενσωματώνουν πολλές από τις 

κατακτήσεις της, και απευθύνονται στο πλατύ αναγνωστικό κοινό των εγγράμματων 

Ρωμιών –για τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα– ικανοποιώντας 

την ανάγκη του για τέρψη, και όχι στους υποψιασμένους λογοτεχνικούς κύκλους. Δεν 

μπορούν όμως να θεωρηθούν μεμονωμένα παραδείγματα για την πεζογραφία της 

εποχής τους, καθώς έχει πλέον καταδειχθεί ότι το μυθιστόρημα των αποκρύφων  

και οι ερωτικές ιστορίες επιβιώνουν σθεναρά και μετά το 1880 (Ντενίση 2014: 522-

525).   

Πρόκειται για το «πρωτότυπον μυθιστορικόν εἰδύλλιον» Θρᾳκικαί Σκηναί του 

Σαράντου Ι. Σαραντίδου (1891 - εικ. 1) και το «πρωτότυπον ἠπειρωτικόν 

μυθιστόρημα ἤ σκηνή ἐν Ἰωαννίνοις» Ἡ μυστική θυρίς του Λεωνίδα Μ. Βασιλειάδου 
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(1900 - εικ. 2). Καταγράφονται στη βιβλιογραφική συναγωγή των Ηλιού ˗ Πολέμη 

(2006: 2514 - αρ. 1891.379, 3557 - αρ. 1900.655) αλλά λανθάνουν στη φιλολογική 

έρευνα. Το μοναδικό, τουλάχιστον γνωστό σε μένα, σωζόμενο αντίτυπο των 

Θρᾳκικῶν Σκηνῶν του Σαραντίδη βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, στην προσωπική 

συλλογή του βιβλιοθηκονόμου και ιστοριογράφου Θεόδωρου Κυρκούδη, ενώ 

αντίτυπα της Μυστικῆς θυρίδος του Βασιλειάδη εναπόκεινται στη Βιβλιοθήκη του 

Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και στη 

Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών στα Ιωάννινα.1   

Ο Θρακιώτης Σαράντης Ι. Σαραντίδης υπογράφει το μυθιστόρημά του ως 

φοιτητής της Ιατρικής. Σε ελάχιστες ιστοριογραφικές μελέτες αναφέρεται ως γιατρός 

και βουλευτής της Ραιδεστού Ανατολικής Θράκης (Ολίγα 1931: 35· Καπανίδης 1992: 

331, 341· Τσιανικλίδης 2000: 188-189· Γεωργούλης 2004: 288· Κυρκούδης 2005: 

39). Αναδιφώντας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ˗ Αρχείο του Ταμείου 

Ανταλλαξίμων Θράκης, σε άλλα αρχεία και στον τύπο της Κωνσταντινούπολης 

καταφέραμε να συμπληρώσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τα ισχνά βιογραφικά του 

στοιχεία. Κατάγεται  από την Τυρολόη της Ανατολικής Θράκης, όπως αναγράφεται 

στο Μητρώον των μελών του Αναγνωστηρίου «η Βισάνθη»,2 συλλόγου της Ραιδεστού 

με σημαντικό εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αρχαιολογικό έργο (Μαμώνη 2004: 383-

391). Πρέπει να γεννιέται στην Τυρολόη γύρω στα 1870, αν κρίνουμε από τη 

χρονολογία εγγραφής του στο Πανεπιστήμιο. Εγγράφεται στην Ιατρική Σχολή 

Αθηνών στις 18 ή 28 Σεπτεμβρίου 1890 με αριθμό μητρώου 3741.3 Αναγορεύεται 

διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής το 1895 με βαθμό «λίαν καλώς» (Χατζιδάκις 1896: 

223 - αρ. 55). Μετά την αποφοίτηση του εγκαθίσταται και εργάζεται ως ιατρός στην 

                                                 
1 Ευχαριστώ θερμά τον κ. Θ. Κυρκούδη για την ευγενική παραχώρηση του βιβλίου προς μελέτη και το 

εξυπηρετικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών για τη βοήθειά του.  

2 Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ., Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλάξιμων, Μητρώον των μελών του 

Αναγνωστηρίου «η Βισάνθη» και του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ραιδεστού, 1 Οκτωβρίου 

1911 - 21 Μαρτίου 1922, (81 XXII, 441), 2 - αρ. 8, 17 - αρ. 7.  Περίοδος δέκατη πέμπτη (ΙΕ΄) από την 

1η Οκτωβρίου 1911 έως την 29η Σεπτεμβρίου 1913 και δέκατη έβδομη (ΙΖ΄) κατά τα έτη 1913-1914. 

Ψηφιακό αντίγραφο διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:  

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568446 (τελευταία πρόσβαση της 

παρούσας ιστοσελίδας και των παρακάτω αναφερόμενων 13/07/2016). 

3 Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Μητρώο Ανανεώσεων των Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, 1890-1891. Οφείλω θερμές ευχαριστίες στην κ. Μακρίνα Τσιωτάκη για την 

αποστολή σχετικών φωτογραφιών. 

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568446
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Τυρολόη (Δημογεροντία Τυρολόης 1905) και μετέπειτα στη Ραιδεστό. Καταχωρείται 

με την επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού της Τυρολόης σε εμπορικό οδηγό του 

1896 (Cervati 1896: 984) και της Ραιδεστού σε παρόμοιες εκδόσεις του 1908, 1909, 

1912, 1913, 1921 και 1922 (Μιχαηλίδης 1909: 261· Cervati 1909: 1739· Annuaire 

Oriental 1912: 1795 και 1913: 1681· Rizzo 1921: 1430 και 1922: 1373). 

Κατά την περίοδο 1899-1905 εμπλέκεται στη διοίκηση του Αναγνωστηρίου «Η 

Βισάνθη». Με βάση τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου4 εκλέγεται σύμβουλος 

στις 29
 
Νοεμβρίου 1899, πραγματοποιεί διάλεξη για τον υπνωτισμό στις 18 

Δεκεμβρίου 1899, προτείνει νέα μέλη, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες 

επιτροπές, κάνει χορηγίες στο σωματείο και στις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου 1900 

εκλέγεται αντιπρόεδρος. Η εκλογή του ως αντιπροέδρου ανακοινώνεται και στην 

εφημερίδα Ταχυδρόμος της Κωνσταντινούπολης (Επαρχίαις 1900). Τα έτη 1901 και 

1903 αποτυγχάνει να κερδίσει τη θέση του προέδρου, αλλά το πετυχαίνει στα 

1904˗1905 (Ποππώνης 1905· Δημογεροντία Τυρολόης 1905) και αργότερα στα 1912 

(Annuaire Oriental 1912: 1796). Σύμφωνα με προικοσύμφωνο της 7ης Ιουλίου 1902 

(εικ. 3) νυμφεύεται με την Κλειώ, κόρη του Μιμήκου Κωνσταντίνου ή 

Κωνσταντινίδη.5 Τη διετία 1903˗1904 εμφανίζεται ως μάρτυρας σε προικοσύμφωνα 

                                                 
4 Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ., Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλάξιμων, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αναγνωστηρίου η "Βισάνθη", 1897 - 1903, (79 ΧΧ, 460), 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76α, 76β, 77α, 

77β, 78α, 78β, 79β, 80β, 81β, 82α, 82β, 84α, 85α, 85β, 86α, 86β, 87β, 88β, 89α, 90α, 90β, 92, 93α, 93γ, 

94α, 95α, 95β, 96α, 96β, 98α, 99α, 103β, 104α, 105α, 106α, 107β, 109α, 111α, 111β, 113β, 114α, 

114β, 115β, 117, 118, 119, 120, 123, 127, 128, 190α, 204β, 205α.  

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568449  

5 Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ., Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλάξιμων Θράκης, Κώδιξ συμβολαιογραφικών 

πράξεων, διαθηκών και προικοσυμφώνων. Αρχόμενος από της αρχιερατείας της Α. Σεβασμιότητος του 

Μητροπολίτου αγ. Ηρακλείας Κυρίου κ. Γρηγορίου Καλλίδου, του από Ιωαννίνων, τη 22α Μαΐου 1902, 

1902 – 1919, (43_VII, 428), 1, 480.  

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568415·  

Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ., Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλάξιμων Θράκης, Πρωτόκολλον Ιεράς 

Μητροπόλεως Ηρακλείας και Ραιδεστού, 1902 - 1911, (37 ΙΙ, 427), 7 -  αρ. 52.  

 http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568413  

Στο προικοσύμφωνο γνωστοποιείται ότι ο «κ. Μιμῆκος Κωνσταντίνου ἐπιθυμῶν νά συνάψῃ εἰς γάμου 

κοινωνίαν τήν θυγατέρα του κ. Κλειώ μετά τοῦ ἰατροῦ κ. Σ. Ι. Σαραντίδου» δίδει στον γαμβρό του για 

τον αρραβώνα «ἕν ἀδαμάντινον δακτύλιον καί ὡς τράχωμα λίρας τουρκ. χιλίας (ἀριθ. 1000) μετρητοῖς· 

τῇ δε κόρῃ του Κλειοῖ τά κοσμήματα, ἐνδύματα καί ἀσπρόρρουχα κατά τήν τάξιν· καί εἰς ἀμφοτέρους 

τήν κατά τήν θέσιν Ἅγιος Θεόδωρος οἰκίαν του» ενώ ο «κ. Σ. Ι. Σαραντίδης συμφωνῶν τοῖς ἄνω καί 

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568449
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568415
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568413
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και διαθήκες που συντάσσονται στη Ραιδεστό.6 Το διάστημα 1906˗1908 συμμετέχει 

στην Αντιπροσωπεία Ραιδεστού ως ένας από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των 

έξι συνοικιών της πόλης.7 Αναδεικνύεται επίτιμος γραμματεύς της Κοινότητος, 

έφορος σχολών και μέλος της επιτροπής των διαφόρων Κοινοτικών Ταμείων. Το 

1908 γεννιέται η κόρη του Θάλεια.8 Από το 1911 έως το 1914 δραστηριοποιείται και 

πάλι στο Αναγνωστήριο «Η Βισάνθη».9  

Συμπεριλαμβάνεται στο μητρώο βουλευτών ως βουλευτής Ραιδεστού στην Γ΄ 

Εθνοσυνέλευση (1 Νοεμβρίου 1920 – 21 Σεπτεμβρίου 1923) με αριθμό 1438 

(Μητρώο Πληρεξουσίων 1986: 274-275). Είναι ένας από τους έξι Έλληνες 

πληρεξούσιους της περιοχής. Ορκίζεται στις 16 Φεβρουαρίου 1921 και στη βουλή 

υπερασπίζεται τα δίκαια του θρακικού ελληνισμού συμπορευόμενος με τη βενιζελική 

παράταξη: «οἱ Θρᾷκες Πληρεξούσιοι ἐξεδήλωσαν διά τήν διατήρησιν τῆς Συνθήκης 

τῶν Σεβρῶν τόν πόθον των θερμότερον παντός ἄλλου» ή «δέν εἶναι δυνατόν ν’ 

ἀφεθῶσι πλέον ὑπό τήν Τουρκίαν χριστιανικοί λαοί» (Πρακτικά Γ΄ Συνελεύσεως 

1921: 338, 354-355, 485-486, 546). Δεν γνωρίζουμε τη χρονολογία θανάτου του, που 

οπωσδήποτε πρέπει να τοποθετηθεί μετά τη λήξη της βουλευτικής του θητείας. 

Γενικά όλη η διαδρομή του βίου του δείχνει τη συνεχή προσπάθεια κοινωνικής 

ανέλιξης ενός επαρχιώτη μορφωμένου μεσοαστού. Είναι ερασιτέχνης συγγραφέας 

του ενός βιβλίου στα νιάτα του, όπως συχνά συμβαίνει με αρκετούς φοιτητές του 

Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή (Πολίτης 1999: 94· Μουλλάς 2007: 142-143, 183, 

205), εφόσον δεν εντοπίζουμε καμία άλλη δημοσίευσή του, λογοτεχνική ή μη, εκτός 

από μία σημείωση στο μυθιστόρημά του ότι ετοιμάζει «ἐκτενεστάτην 

ἱστοριογεωγραφικήν περιγραφήν τῆς ἐπαρχίας Ῥαιδεστοῦ» (σ. 15), η οποία όμως δεν 

                                                                                                                                            
ἀποδεχόμενος προικοδοτεῖ καί αὐτός τῇ μνηστῇ του κ. Κλειοῖ  ἕν ζεῦγος ἀδαμανδίνων ἐνωτίων, μίαν 

καρφίτσαν ἀδαμανδίνην, ἕν χρυσοῦν ὡρολόγιον μετά χρυσῆς ἁλύσεως καί τά λουτρικά της κατά τήν 

ἐθιμοτυπίαν τοῦ τόπου μας». Η μεταγραφή του προικοσυμφώνου και η εκπόνηση των χαρτών 1 και 2 

της μελέτης έγιναν από τον Βασίλη Κούγκουλο, φοιτητή φιλολογίας.  

6 Κώδιξ συμβολαιογραφικών πράξεων ..., ό.π., 37, 64-65, 73, 85. 

7 Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ., Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλάξιμων, Πρακτικά Αντιπροσωπείας 1906, 1906 

- 1922, (64_V, 442), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14.   

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568439  

8 Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ., Αρχείο τ. Ταμείου Ανταλλάξιμων, Ιερά Μητρόπολις Ηρακλείας και 

Ραιδεστού - Γενικόν Μητρώον Γεννήσεων και Βαπτίσεων, 1906 - 1914, (54_XIX, 419),  2 - αρ. 25.  

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab01&id=568424  

9 Βλ. σημ. 2.  

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=568439
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab01&id=568424
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φαίνεται να εκδίδεται ποτέ. Στην αναγγελία του «πρωτοτύπου ἑλληνικοῦ 

μυθιστορήματός» του στο αθηναϊκό περιοδικό Ο Κόσμος (17 Φεβρουαρίου 1891), το 

υπό έκδοση έργο αξιολογείται ως «καλόν», «τερπνόν καί συγκινητικώτατον» και 

παρακινούνται οι «φιλαναγνῶσται» να ενθαρρύνουν «τόν συγγραφέα αὐτοῦ εἰς 

εὐρυτέραν συγγραφήν καί ἄλλων ἔργων» (Θρακικαί 1891).      

Ο Λεωνίδας Μ. Βασιλειάδης (εικ. 4) είναι εξίσου αφανής στην ιστορία της 

λογοτεχνίας· μολοντούτο η τοπική ιστοριογραφία της Ηπείρου έχει συγκεντρώσει 

επαρκείς πληροφορίες για τη ζωή και την οικογένειά του (Κίτσιος 1984· Κωστούλας 

2002: 7, 109-118, 130-134· Βλάχος 2006· Υφαντής 2010: 165-170). Γεννιέται το 

1876 στη Μέβδεζα (Παλαιόπυργο) Πωγωνίου. Πατέρας του είναι ο Μανθάκης 

Βασιλειάδης, τραπεζίτης στη Βοστίνα (Πωγωνιανή) και στην Κωνσταντινούπολη και 

εργολάβος δημοσίων έργων. Φοιτά στο δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του, στο 

σχολαρχείο στο Δελβινάκι, στο Ζωγράφειο Διδασκαλείο Κεστορατίου και πιθανώς 

στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων. Ζει στη Βοστίνα, παντρεύεται την Ευθυμία Κιτσώνα 

και αποκτά πέντε παιδιά, από τα οποία τα τρία πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία. Το 1893 

αναλαμβάνει «ταμίας τοῦ ἐν Βοστίνῃ ἐπαρχιακοῦ ὀθωμ. ταμείου» (Ηπειρωτικά 

1893), εργάζεται εκεί ως διευθυντής του Μονοπωλίου Καπνού και το 1913 διορίζεται 

ερμηνεύς στο Κτηματολόγιο του Δημοσίου από τον Γενικό Διοικητή Ηπείρου 

Αριστείδη Στεργιάδη. Το 1908 είναι μέλος του κοινοτικού συμβουλίου του τόπου 

διαμονής του και συμμετέχει σε πολιτική συνεδρίαση στο Αργυρόκαστρο για τις 

εκλογές που προβλέπει το σύνταγμα της επανάστασης των Νεότουρκων. Αγωνίζεται 

για την απελευθέρωση της Ηπείρου και εξορίζεται στα Ιωάννινα. Η οικογενειακή του 

τραγωδία υποσκάπτει την υγεία του και πεθαίνει από πάθηση του στομάχου το 1920, 

σε ηλικία σαράντα τεσσάρων ετών. Εν ολίγοις και ο Βασιλειάδης, όπως ο 

Σαραντίδης, αναζητά μέσω των διοικητικών θέσεων και της πολιτικής την κοινωνική 

αναγνώριση. Δεν έχει ακαδημαϊκές σπουδές αλλά το εφαλτήριό του είναι η προκοπή 

στο εμπόριο.   

Ἡ μυστική θυρίς είναι το νεανικό και μοναδικό του μυθιστόρημα, το οποίο ο 

τύπος της Ηπείρου χαρακτηρίζει ως «ἐξόχως τερπνόν καί ἐπαγωγόν καί ἄξιον πάσης 

συστάσεως [...] ἡ ὑπόθεσις αὐτοῦ καθαρά Ἠπειρωτικά ἤθη, ἡ δέ καθόλου 

ἐπεξεργασία αὐτῆς τεχνική λίαν καί εὔστοχος» (Χ.Β.Χ. 1901). Στα 1904 εκδίδει το 

ημερολόγιο Ἠπειρωτικός Ἀστήρ (Κούγκουλος 2012: 104). Γράφει διηγήματα, 

αυτοβιογραφικά πεζογραφήματα και θέατρο. Συνδέεται με τους συντηρητικούς και 

υπέρμαχους της καθαρεύουσας πνευματικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης, ιδίως 
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με τη λογοτέχνιδα Κορνηλία Πρεβεζιώτου (Βασιλειάδης 1904: 23). Τον ενδιαφέρει 

επίσης το ζήτημα της σχέσης των δύο φύλων, παίρνοντας αυστηρά θέση κατά της 

χειραφέτησης των γυναικών, η λαογραφία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η γεωγραφία 

και η ανάπτυξη της Ηπείρου, η φιλολογική έκδοση λογοτεχνικών έργων και η 

συλλογή δημοτικών τραγουδιών (Κούγκουλος 2012: 97 - σημ. 292). 

Και τα δύο μυθιστορήματα τυπώνονται σε ελληνικά τυπογραφεία της 

Κωνσταντινούπολης (του Β. Φιλιππίδου / Κουρσούμ-Χαν αριθ. 3 και «Εμπορικό 

Τυπολιθογραφείον» στον Γαλατά / Πεμπτοπάζαρον, 27-29). Από τους 

παρατιθέμενους καταλόγους των συνδρομητών συνάγεται ότι το μυθιστόρημα του 

Σαραντίδη κυκλοφορεί, αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τις συνδρομές, σε 1082 

αντίτυπα και το αντίστοιχο του Βασιλειάδη σε 657. Κατά βάση διακινούνται στην 

Κωνσταντινούπολη, τη μητρόπολη του ελληνισμού στην οθωμανική επικράτεια, και 

στην ευρύτερη ζώνη του γενέθλιου τόπου του συγγραφέα.  Πολλοί συνδρομητές των 

Θρᾳκικῶν Σκηνῶν κατάγονται από την Τυρολόη, τη Ραιδεστό και την Αδριανούπολη, 

ενώ της Μυστικῆς θυρίδος από τους οικισμούς του Πωγωνίου. Στην Αθήνα, τη 

λογοτεχνική καρδιά του ελληνικού κράτους, φτάνει μόνο το μυθιστόρημα του 

Σαραντίδη, προφανώς λόγω της φοιτητικής του σύνδεσης με την πόλη. Συνεπώς οι 

αναγνώστες˗καταναλωτές των δύο λαϊκών μυθιστορημάτων ταυτίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με τους ανάλογους χώρους της αφηγηματικής δράσης, οι οποίοι 

επισημαίνονται με έμφαση στον τίτλο ή στον υπότιτλο: Θρᾳκικαί Σκηναί  = 

Ανατολική Θράκη και ἠπειρωτικόν μυθιστόρημα ἤ σκηνή ἐν Ἰωαννίνοις = Ήπειρος. 

Σε πλήθος πεζογραφημάτων αυτής της περιόδου συναφείς γεωγραφικοί 

προσδιορισμοί στους τίτλους λειτουργούν αναγνωριστικά για τους υποψήφιους 

αναγνώστες (Γκότση 2004: 86-88) και διαμορφώνουν προαναγνωστικούς δεσμούς 

ανάμεσα στον συγγραφέα, το κείμενο και αυτούς, εδραιωμένους στην κοινή εμπειρία 

του τόπου. 

Το «πρωτότυπον μυθιστορικόν εἰδύλλιον» του Σαραντίδη περιλαμβάνει 

ποιητικό μότο για την ωφέλεια του μυθιστορήματος,
10

 αφιέρωση,
11

 εξασέλιδο 

πρόλογο (Τοῖς ἐντευξομένοις) που υπογράφεται στις 10 Ιανουαρίου 1891 στην Αθήνα 

(σ. ζ΄ - ιβ΄) και Ἱστοριογραφικαί σημειώσεις (σ. 13-23), όπου κατά τα λεγόμενα του 

                                                 
10 «Εἶναι τό μυθιστόρημα ὠφέλιμον βιβλίον / »εἶναι δραμάτων κυκεών τοῦ κόσμου τό σχολεῖον.» 

11 «Τῇ πεφιλημένῃ μοι δυάδι Ἰωάννῃ Κεχαγιόγλου καί Ἐπαμινώνδᾳ (sic) Σαραντίδῃ ἀκραιφνεστάτης 

ἀδελφικῆς ἀγάπης ἐλάχιστον δεῖγμα ἀνατίθημι. Ὁ συγγραφεύς.»   
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συγγραφέα επιχειρείται «μικράν περιγραφήν καί ἱστοριογραφίαν τῶν μερῶν ἐν οἷς 

ἐξελίσσονται τά γεγονότα πρός ἀκριβεστέραν κατανόησιν τῆς μυθιστορίας» (σ. ιβ΄), 

δηλαδή των πόλεων Τυρολόης, Ραιδεστού, Περίνθου˗Ηράκλειας και Σηλυμβρίας, με 

την οποία βέβαια εντείνεται η αίσθηση της αληθοφάνειας. Από το εύρος των 

πληροφοριών προκύπτει το συμπέρασμα ότι η έρευνά του Σαραντίδη για την 

ιστοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Ραιδεστού είχε προχωρήσει αρκετά. 

Είθισται τέτοιου τύπου ιστοριογραφικές εισαγωγές να προτάσσονται σε ιστορικά 

μυθιστορήματα (Μαστροδημήτρης 1984: 21-23)· ωστόσο η αφήγηση των Θρᾳκικῶν 

Σκηνῶν είναι ως επί το πλείστον συγχρονική και εξάλλου τα παρεχόμενα στοιχεία δεν 

εστιάζουν τόσο στο ιστορικό παρελθόν, όσο στην παρούσα κατάσταση των πόλεων: 

πληθυσμός, εθνολογική σύσταση, δημόσια κτίρια, επαγγέλματα κατοίκων. Η κυρίως 

αφήγηση αναπτύσσεται σε δεκαεπτά ενότητες, άνισης έκτασης, που καταλαμβάνουν 

143 σελίδες. Οι τίτλοι των ενοτήτων είναι: Ὁ κυνηγός, Ἡ συνάντησις, Τό πρῶτον πρός 

κακουργίαν βῆμα, Ὁ ἔρως τοῦ Περπίνη, Ἡ ἐπάνοδος, Τί ἀπέγεινεν ὁ Γεράσιμος, Ἡ 

Δολοφονία, Ἡ ἄδικος καταδίκη, Ἡ ἐν τῷ Ζηνδάν κάθειρξις, Ἡ ἀπόπειρα, Ἡ προς 

ἀπαγωγήν ἀποτυχία, Ὁ εἰλικρινής φίλος γίνεται γαμβρός, Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ 

Στεφάνου, Ἡ ἤρεμος φωλέα, Ὁ ἀγαθός γαμβρός, Ἡ ἔκπληξις και Ὁ θρίαμβος τῆς 

ἀρετῆς. 

Ο πρόλογος συνιστά ένα θεωρητικό κείμενο υπεράσπισης του μυθιστορήματος 

ως είδους σε μία περίοδο όπου «πάταγος και ἔτι ἐγείρεται μεταξύ τῶν ἠθικολόγων 

περί τῆς ἐκ τῶν μυθιστοριῶν βλάβης ἤ ὠφελείας τῶν νέων» (σ. ζ΄). Πράγματι μόλις 

δύο χρόνια πριν την έκδοση των Θρᾳκικῶν Σκηνῶν δημοσιεύεται η παρωχημένη 

λιβελογραφική κριτική του Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου (1889· Σαχίνης 1992: 84-88· 

Βουτουρής 1997: 34-35). Ο Σαραντίδης μεταχειρίζεται εναλλακτικά και ως 

συνώνυμους τους όρους μυθιστορία  και μυθιστόρημα. Διακρίνει τις δύο γνωστές 

από τα μέσα του 19
ο
 αιώνα στάσεις (Αγγέλου 1989: 148-165· Σαχίνης 1992: 60-84· 

Μουλλάς 2007: 105-126· Κασίνης 2008: 67-70): α) όσους «ὑποστηρίζουσιν ὡς 

ὠφέλιμον τήν μυθιστοριογραφίαν» και β) όσους «κατηγοροῦσι τούς τήν μυθιστορίαν 

ἐγκολπουμένους, ὡς κακόν τι δαιμόνιον ἐν ἑαυτοῖς παραλαμβάνοντας» (σ. ζ΄). 

Διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε «χαμερπῆ ἀναγνώσματα κερδοσκόπων 

συγγραφέων» (σ. η΄), παραθέτει ηθικολογικά και γραμματολογικά επιχειρήματα υπέρ 

του μυθιστορήματος και το συγκρίνει με το δράμα, εφόσον και τα δύο στηρίζονται 

«ἐπί ἠθικῆς τινος και ὑψηλῆς ἰδέας» (σ. η΄).  Ειδικότερα, εμμένει στη διδακτική 

διάσταση του είδους για τους νέους και τις νέες και τονίζει ότι συνθέτει αρμονικά μια 
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σειρά από αντιθέσεις: «τόν γέλωτα μετά τῶν δακρύων, τό καλόν μετά του κακοῦ, τό 

ὑψηλόν μετά τοῦ χθαμαλοῦ, τό ὀλέθριον τῆς εἱμαρμένης μετά τοῦ σωτηρίου τῆς θείας 

προνοίας, τό ὡραῖον μετά τοῦ ποταποῦ καί ἀσχήμου» (σ. ι΄). Ο νεαρός 

μυθιστοριογράφος είναι ενήμερος για τις εξελίξεις και τις μεταφράσεις του γαλλικού 

μυθιστορήματος και σημειώνει την αναγκαιότητα της συγγραφής «πρωτοτύπων καί 

συμφώνων τῇ ἡμετέρᾳ κοινωνίᾳ ἔργων», όπως ακριβώς το δικό του εγχείρημα, τα 

οποία «σύν τῷ χρόνῳ προϊόντι» μπορούν να φτάσουν στο ύψος της «φιλολογίας τῶν 

ἐξευγενισμένων καί ὑγιαινουσῶν κατά τό φρόνημα κοινωνιῶν» (σ. ια΄). Ακόμη, 

κατηγορεί τους δεινούς επικριτές που «λάβροι» ψάχνουν ελαττώματα στο «ἔργον 

ἑκάστου» (σ. ια΄), έμμεσα αναγνωρίζει ενδεχόμενες ατέλειες στο πρωτόλειό του και 

αιτείται «τῆς ἐπιεικοῦς τῶν ἁρμοδίων […] κρίσεως» (σ. ιβ΄).  

Ἡ μυστική θυρίς του Λεωνίδα Μ. Βασιλειάδου ξεκινά με την καθιερωμένη 

αφιέρωση
12

 και χωρίζεται σε τρία μέρη που αντιστοιχούν στη διαδοχή των σκηνικών 

χώρων: Ιωάννινα (Α΄), Κωνσταντινούπολη (Β΄) και πάλι Ιωάννινα (Γ΄). Το πρώτο 

μέρος συγκροτείται από δέκα άτιτλα αλλά αριθμημένα με το ελληνικό σύστημα 

αρίθμησης κεφάλαια, το δεύτερο από οκτώ και το τρίτο, που είναι το πιο σύντομο, 

από πέντε. Τα τρία μέρη καταλαμβάνουν συνολικά 210 σελίδες. Ο μυθιστορηματικός 

χώρος και στα δύο έργα είναι πολυεθνικός και επικεντρώνεται στις εστίες του 

ελληνισμού της Ανατολής, όπως απαιτεί γενικότερα το λαϊκό μυθιστόρημα του 19ου 

αιώνα (Tonnet 2004: 167· Μουλλάς 2007: 153).  

Κύριος τόπος της δράσης είναι μια πόλη της οθωμανικής περιφέρειας: η 

Ραιδεστός στον Σαραντίδη και τα Ιωάννινα στον Βασιλειάδη. Η Ραιδεστός του 

ύστερου 19ου αιώνα σκιαγραφείται αδρά με ελάχιστες μνείες τοπωνυμίων: εκκλησία 

της Παναγίας Φανερωμένης, δυτική παραλία, συνοικία της Μητροπόλεως, Βαλούκ ή 

Βαλήκ Παζάρ και συνοικία Κούρναλη (για τα τοπωνύμια: Βακαλόπουλος 1993: 492· 

Μαυρίδης 2003: 35, 96, 99, 111·  Bayraktar 2011: 64, 65, 67, 150). Αντιθέτως, τα 

Ιωάννινα αποτυπώνονται λεπτομερειακά, καθώς ένας σημαντικός αριθμός λυρικών 

περιγραφών και τοπωνυμίων προσδιορίζει επακριβώς το στίγμα τους: Ζωσιμαία 

Σχολή, Λυκόστομο, Άγιος Νικόλαος εις Κοπάνους, συνοικία Αγίου Γεωργίου, 

συνοικία Γάλατα, Μπιζδούν, Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου, Αρχιμανδρειό, 

                                                 
12 «Τῇ προσφιλεῖ καί περισπουδάστῳ μοι δυάδι Μιχαλάκῃ καί Σεργίῳ Τζιοωαννοπούλοις ἰδιαζούσης 

ὑπολήψεως τεκμήριον ἀνατίθημι. Λεωνίδας Μ. Βασιλειάδης».  
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Μιλέτ Μπαξέ, Καραβατιά, συνοικία Πλάτανος, Παζάρι, λίμνη, Ντραμπάτοβα, νησί, 

συνοικία Καμάραις, προκυμαία λίμνης, Μώλος (για τα τοπωνύμια: Κουλίδας 2010: 

113, 373-376, 366, 191, 149, 103-104, 178-179, 198-200, 188, 100, 218-219, 230, 

132, 274, 149, 105). Επιπλέον, η πλοκή και στις δύο περιπτώσεις επεκτείνεται και 

στην Κωνσταντινούπολη, αφού οι βασικοί ήρωες διαμένουν για ένα διάστημα στην 

Πόλη των πόλεων. Ο κειμενικός χώρος των Θρᾳκικῶν Σκηνῶν απλώνεται και στα 

ελληνικά κέντρα της Θράκης και των Βαλκανίων: Τυρολόη, Ηράκλεια, Σηλυμβρία, 

Διδυμότειχο, Αδριανούπολη, Βάρνα, Βουκουρέστι, Βραΐλα, Γαλάτσι, Οδησσός 

(χάρτης 1). Από την άλλη, η αφήγηση της Μυστικῆς θυρίδος περιορίζεται στο δίπολο 

Ιωάννινα / Κωνσταντινούπολη ˗με την προσθήκη τεσσάρων μόνων απλών 

παραπομπών σε τόπους της Ηπείρου (Ζαγόρι, Ζαροβίνα, Χάνι Δελβινακίου, Άγιοι 

Σαράντα)˗ (χάρτης 2), προσφέροντας όμως αναλυτικές περιγραφές των δύο μεγάλων 

πόλεων.    

Κοινός παρανομαστής των εν λόγω μυθιστορημάτων είναι μία ρομαντικής 

προέλευσης ιστορία αγάπης που εκτυλίσσεται στην ιδιαίτερη πατρίδα των 

συγγραφέων (Τυρολή / Ραιδεστός – Ιωάννινα). Δύο ταξικά αταίριαστοι νέοι, ένα 

πλούσιο αγόρι της υψηλής κοινωνίας και ένα πτωχό πλην τίμιο και όμορφο κορίτσι, 

ερωτεύονται σφόδρα, υπερπηδούν πλήθος απίθανων εμποδίων και ο έρωτάς τους 

καταλήγει σε αίσιο τέλος, στο γάμο. Ο καμβάς της υπόθεσης εναρμονίζεται με τα 

θεματικά πρότυπα του λαϊκού μυθιστορήματος: ερωτικές δυσκολίες, προσωρινός 

αποχωρισμός, γάμος, θάνατος, βία, εγκληματίες, δολοφονίες, αυτοκτονίες, φυλάκιση 

ως δοκιμασία του ήρωα, ένοχα μυστικά, αφάνταστες ταλαιπωρίες, αδιανόητες 

συμπτώσεις, αδιάκοπες μετακινήσεις, μανιχαϊστική σύλληψη του κόσμου, 

αρχαιοπρεπή ονόματα των προσώπων, κοσμοπολιτισμός (Tonnet 1997: 177· 

Μουλλάς 1998: 123 και 2007: 135 - σημ. 17, 140, 150, 151-152, 177, 183-184). Οι 

Θρᾳκικαί Σκηναί και Ἡ μυστική θυρίς εντάσσονται στη δεύτερη ή αστική  περίοδο 

του ευρωπαϊκού λαϊκού μυθιστορήματος (τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα), 

όπου δεν αμφισβητείται η υφιστάμενη κοινωνική τάξη και στο προσκήνιο έρχεται «ο 

κοινός άνθρωπος», ο «αθώος» αστός «που υπερνικά τους εχθρούς του» από τον 

υπόκοσμο (Eco 1988: 101, 112, 135-136). Ιδίως, ο πρωτοετής φοιτητής Σαραντίδης 

φαίνεται να αντλεί ιδέες από τα Ἀπόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως (1868) του 

Χριστόφορου Σαμαρτσίδη (Tonnet 2009). Η πρωταγωνίστρια των Θρᾳκικῶν Σκηνῶν 

Ιάνθη έχει το ίδιο όνομα με μία ηρωίδα του Σαμαρτσίδη ενώ ο κακός, όπως ο 

Θεοφύλακτος / Τρυπάνης, αλλάζει ταυτότητες, προσχωρεί στην ανώτερη κοινωνική 



~ 343 ~ 
 

ομάδα, έχει διπλή ζωή, είναι αρχηγός σπείρας, διαπράττει εγκλήματα και ενοχοποιεί 

χρηστούς πολίτες.  

Εντούτοις, τα μυθιστορήματα των Σαραντίδη και Βασιλειάδη διαφοροποιούνται 

μερικώς από το λαϊκό μυθιστόρημα ως προς τον άξονα της θεματικής σε ορισμένα 

σημεία: α. Το κεντρικό σκηνικό δεν είναι μια πρωτεύουσα˗λαβύρινθος (Βαρελάς χ.χ.· 

Tonnet 2004: 165), παρά μια μικρή πόλη της οθωμανικής περιφέρειας που συμπίπτει 

με τη γενέτειρα των συγγραφέων. β. Προβάλλουν ως κυρίαρχο ζήτημα την επιτυχή 

υπέρβαση των ταξικών ορίων από τους ερωτευμένους, παρά τα προσκόμματα των 

γονέων τους, παρότι οι διαταξικοί ερωτικοί δεσμοί σπανίζουν στο λαϊκό μυθιστόρημα 

(Μουλλάς 2007: 153, 180) ˗ ανάλογη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι Ἡ Αἱματωμένη 

Λίμνη (1853) του Πάνου Ηλιόπουλου, όπου συμπτωματικά και πάλι η ταπεινής 

καταγωγής κοπέλα ονομάζεται Ιάνθη· όμως τελικά πεθαίνει και δεν ενώνεται με τον 

καλό της (Σαχίνης 1992: 147-152). γ. Η ελληνική αστική τάξη, που έχει καταλυτικό 

ρόλο στα δρώμενα, δεν είναι η κεφαλαιοκρατική και συχνά δολοπλόκος υψηλή 

κοινωνία της οθωμανικής αυτοκρατορίας (Μουλλάς 2007: 194-195· Tonnet 2010: 

561-562, 567· Τσαπανίδου 2012: 324-325, 399-400, 404-405, 443-444, 501-504, 524-

525), αλλά μία επαρχιώτικη αστική τάξη κτηματιών και εμποροτραπεζιτών με γιους 

σπουδαστές και τελειόφοιτους μαθητές και μορφωμένες συζύγους και κόρες.  

Οι επαρχιώτες αστοί εκπροσωπούν τις δυνάμεις του καλού. Περιβάλλονται από 

γιατρούς, φαρμακοποιούς, μικρεμπόρους, καταστηματάρχες, μοναχούς, κουρείς, 

ράφτες, μοδίστρες και φτωχοκόριτσα. Έχουν βέβαια διασυνδέσεις με την 

πλουτοκρατία της Κωνσταντινούπολης· διατηρώντας ωστόσο τον αξιακό κώδικα και 

την ηθική του λαού της υπαίθρου προσπαθούν να αναρριχηθούν με έντιμα μέσα και 

πίστη στα χριστιανικά ιδεώδη. Άλλωστε στην ίδια κοινωνική θέση βρίσκονται και οι 

επαρχιώτες δημιουργοί αυτών των ηρώων και ασπάζονται τα ίδια ιδεολογήματα. Το 

κακό αντιπροσωπεύεται από Έλληνες παρίες: ορφανά χαμίνια / «ἀγυιῶν υἱοί», που με 

την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε «ἀνθρωπόμορφα τέρατα», πρόστυχοι 

μάγειρες, συμμορίες κακοποιών, πόρνες, μέθυσοι, βαρκάρηδες, υπηρετικό 

προσωπικό.          

Στο μυθιστόρημα Θρᾳκικαί Σκηναί ο Στέφανος από την Τυρολόη, γιος του 

πλούσιου κτηματία Λυσιμάχου και μεγαλωμένος στο σπίτι του Σιορ Αλέξανδρου στη 

Ραιδεστό, αφού σώζει από ληστές την οικογένεια του γέροντα Κωνσταντινουπολίτη 

Ανδρέα Περπίνη, γνωρίζει στην Ηράκλεια την πανέμορφη αλλά κοινωνικά κατώτερή 

του Ιάνθη και την ερωτεύεται αμέσως. Τον έρωτά του αντιμάχονται ο πατέρας του, 
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ένας αντίζηλος, ο Αναστάσιος Περπίνης –γιος του διασωθέντος γέροντα που δεν 

γνωρίζει όμως την ταυτότητα του Στέφανου– και κυρίως ο Γεράσιμος, το ψυχοπαίδι 

του Σιορ Αλέξανδρου που είναι εγκληματική φύση. Ο Γεράσιμος περιηγείται σε μία 

σειρά από θρακικές και βαλκανικές πόλεις ξεγελώντας αθώα κορίτσια και 

δολοφονώντας πολλούς έντιμους πολίτες προκειμένου να εξυπηρετήσει τους 

σκοτεινούς σκοπούς του. Επιστρέφει στη Ραιδεστό, συνεταιρίζεται με τον Περπίνη, 

που τυφλώνεται από τον έρωτά του για την Ιάνθη, και συκοφαντούν τον Στέφανο για 

τον φόνο του γιου του Σιορ Αλέξανδρου, τον οποίο πράττουν οι ίδιοι. Ο Στέφανος 

οδηγείται άδικα στην τρομακτική σπηλαιώδη φυλακή του Ζηνδάν στο Διδυμότειχο.
13

 

Η συμμορία του Γεράσιμου βάζει φωτιά στο σπίτι της Ιάνθης, η κόρη διασώζεται από 

έναν ράφτη και καταφεύγει στο σπίτι του, στη Σηλυμβρία. Ο Στέφανος 

απελευθερώνεται από τη φυλακή και ανέρχεται «εἰς τήν θέσιν τῆς ὑποδιερμηνείας 

τοῦ Σερασκεράτου Κωνσταντινουπόλεως» (σ. 124). Η Ιάνθη σχεδιάζει να 

αυτοκτονήσει, για να μην υποκύψει στις ερωτικές επιθυμίες του σωτήρα της, και 

τρελαίνεται από τον πόνο του αποχωρισμού από τον αγαπημένο της. Στο τέλος 

θριαμβεύει η αρετή. Ο Στέφανος συλλαμβάνει τον κακούργο Γεράσιμο με τη βοήθεια 

του μετανιωμένου Περπίνη και αποκαθίσταται στα μάτια των συντοπιτών του. Η 

Ιάνθη μόλις τον συναντά γιατρεύεται και παντρεύονται όταν το δικαστήριο 

καταδικάζει σε θάνατο τον υπαίτιο των δεινών τους. Σύμφωνα με ισχυρές 

ενδοκειμενικές ενδείξεις, η υπόθεση τοποθετείται κατά την εικοσαετία 1860-1880.
14

   

Στο μυθιστόρημα Ἡ μυστική θυρίς δύο νέοι από τα Γιάννινα, ο Αιμίλιος, γιος 

του ευκατάστατου Ευγενίου Αστέρη και μαθητής της Ζωσιμαίας Σχολής στην 

τελευταία τάξη, και η Αγγελική, ορφανή από πατέρα, φτωχή ράφτρα και απόφοιτος 

του Παρθεναγωγείου, ανταμώνουν τυχαία την Πρωτομαγιά και εντυπωσιάζονται ο 

ένας από τον άλλον. Συναντιούνται με τη μεσολάβηση του Θωμά, που είναι μάγειρας 

                                                 
13 Το «Ζηνδάν (ἐσώγειος φυλακή) τοῦ Διδυμοτείχου, τό ὁποῖον ἦτο προσδιωρισμένον διά τούς 

μεγάλους κακούργους» (σ. 104) είναι μια βαθιά λαξευμένη δεξαμενή πίσω από τον μητροπολιτικό ναό 

του Αγίου Αθανασίου, η οποία κατά τα ύστερα οθωμανικά χρόνια λειτουργεί ως κάτεργο για τους 

εχθρούς της Υψηλής Πύλης (Γουρίδης 2006: 74, 100). Το τοπωνύμιο είναι τουρκικό: zindân = 

σκοτεινή και στενόχωρη φυλακή. 

14 Αναφέρονται: α. μία «ἐπέτειος τῆς εἰς τὸν Θρόνον ἀναρρήσεως τοῦ περικλεοῦς Σουλτάνου Μετζὴτ» 

(σ. 57), δηλαδή του Αμπτούλ Μετζίτ του Α΄(Abdülmecid I), ο οποίος εξουσιάζει την περίοδο 1839-

1861, β. το διάστημα παραμονής του δολοφόνου Γεράσιμου σε κάθε πόλη, γ. τα έτη φυλάκισης του 

Στέφανου και δ. ο «Χουσεῒν Πασᾶς βαλῆς τῆς Ἀδριανουπόλεως» (σ. 123), ο οποίος ταυτίζεται με τον 

Hüseyin Cemil Paşa, νομάρχη της Αδριανούπολης το 1878 (Peremeci 1939: 340).  
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στην οικία του Αιμίλιου, «ἐκ φύσεως θηλυμανής» (σ. 99) και οπλοφόρος 

παλληκαράς, «μαντῖδος, ὡς λέγουσιν ἐν Ἰωαννίνοις» (σ. 38). Οι ερωτευμένοι 

ανταλλάσσουν όρκους αγάπης και υπόσχονται να παντρευτούν. Για τις κρυφές 

συνεννοήσεις τους χρησιμοποιούν μία «θυρίδα μυστικήν» στον κήπο του σπιτιού της 

Αγγελικής σημειώνοντας μια γραμμή με κιμωλία. Ο Αιμίλιος αναγκάζεται να 

αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, λόγω νευρασθένειας της μητέρας του, και 

τον ακολουθεί η υπόλοιπη οικογένεια. Ο ύπουλος Θωμάς αρχικά βοηθά τον Αιμίλιο 

να κρατήσει επαφή με την Αγγελική αλλά ύστερα τον προδίδει. Δεν της παραδίδει τις 

επιστολές του, διότι κι εκείνος την ποθεί ερωτικά και μηχανεύεται να την κάνει δική 

του. Στην Κωνσταντινούπολη ο πατέρας του Αιμίλιου θέλει να τον παντρέψει με μία 

ομογενή, κόρη πλούσιας οικογένειας, με την οποία συνδέεται φιλικά. Αν και το 

συνοικέσιο προχωρά, ο ήρωας αρνείται πεισματικά και απειλεί ότι θα σκοτωθεί. Ο 

Θωμάς κατά θεία δίκη δολοφονείται από μία γυναίκα που την παραπλανά με 

υποσχέσεις γάμου και που αμέσως μετά αυτοκτονεί, ενώ το κορίτσι της 

Κωνσταντινούπολης πεθαίνει αιφνιδίως. Ο Ευγένιος Αστέρης επιτέλους κάμπτεται κι 

έπειτα από ένδεκα ολόκληρους μήνες ο Αιμίλιος επιστρέφει στα Ιωάννινα για να 

παντρευτεί την Αγγελική. 

Κατά την κατηγοριοποίηση των ελληνικών λαϊκών μυθιστορημάτων του 19
ου

 

αιώνα από τον Μουλλά (1998: 161, 167 και 2007: 164-165), μετά το 1880 

εμφανίζονται πεζογραφήματα με τοπικό χρώμα που συμπλέκουν ρομαντικά με 

ηθογραφικά στοιχεία, εφόσον η παραλογοτεχνία επηρεάζεται από την πορεία της 

λογοτεχνίας. Ακριβώς σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα μυθιστορήματα των 

Σαραντίδη και Βασιλειάδη. Δημοσιεύονται στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα 

και παρά τον λαϊκό προσανατολισμό τους και το ρομαντικό τους υπόστρωμα, 

εγκολπώνονται τις καινούργιες –για την εποχή τους– ηθογραφικές κατευθύνσεις.  

Από την τεχνική του λαϊκού μυθιστορήματος προέρχονται ο χωρισμός σε 

κεφάλαια˗σκηνές με σχετική αυτοτέλεια και τα σχόλια˗οδηγίες του παντογνώστη 

αφηγητή (Tonnet 2004: 165-166· Μουλλάς 2007: 73, 76). Ο αφηγητής, κατεξοχήν 

στο Θρᾳκικαί Σκηναί, διαρκώς απευθύνεται στον εξωδιηγητικό  αποδέκτη της 

αφήγησης  και επιτελεί επικοινωνιακή λειτουργία , ανοίγοντας διάλογο μαζί 

του, οργανωτική λειτουργία ,  επισημαίνοντας με μετα-αφηγηματικό  λόγο τις 

εσωτερικές σχέσεις του κειμένου, και ιδεολογική λειτουργία , παρεμβαίνοντας 

απέναντι στην ιστορία και σχολιάζοντας με διδακτικό τόνο τη συμπεριφορά των 

ηρώων και των αντιηρώων (Genette 2007: 331-333, 336-339). Π.χ. ο αφηγητής του 
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Σαραντίδη κολακεύει τον αναγνώστη-αποδέκτη και του υποδεικνύει την αλλαγή 

σκηνικής δράσης: «Ἐπανέλθομεν (sic) καὶ πάλιν, φίλοι ἀναγνῶσται, εἰς τό χαμερπές 

ἐκεῖνο τῶν λῃστῶν καταγώγειον, εἰς τό κρύφιον ἐκεῖνο τῆς κυρᾶς Τριανταφυλλένιας 

οἴκημα» (σ. 107) ή αναρωτιέται γιατί ο Ύψιστος Κύριος δεν καθαρίζει τον μικρό 

τούτο πλανήτη από τους κακούργους και κατόπιν απαντά ο ίδιος πως η ύπαρξη της 

μοχθηρίας βοηθά τη «διάκρισιν τῆς ἀρετῆς καί τῆς κακίας» (σ. 143). Αναλόγως ο 

αφηγητής του Βασιλειάδη επαναφέρει στη μνήμη του αναγνώστη τα τεκταινόμενα: 

«Ὑποκριθείς, ὡς εἴπομεν, ἀδιαθεσίαν ὁ Αἰμίλιος» (σ. 100) ή εκφράζει την 

ευαρέσκειά του για την κατάληξη των γεγονότων: «Ὁ ἀθετήσας τόν ὅρκον του 

[Θωμάς] ὑπέστη σκληρόν θάνατον! καί ἡ δολοφόνος ὡσαύτως !!!» (σ. 203).    

Παράλληλα, ακολουθούν τις ηθογραφικές επιταγές (Βουτουρής 1995: 260): α) 

της εγγραφής της αφήγησης στο παρόν και σε χώρους οικείους για τον συγγραφέα 

και τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (γενέθλιος τόπος), β) της απεικόνισης των 

ηθών και της εθιμικής συμπεριφοράς [π.χ. η διαβίωση των θεοσεβούμενων βοσκών, 

των «ἀγαθῶν τῶν ἐξοχῶν ἡγεμόνων» (σ. 26) στον Σαραντίδη και τα γλέντια στα 

χάνια και στη λίμνη των Ιωαννίνων στον Βασιλειάδη (σ. 104-112)] και γ) της 

σκηνοθετημένης αληθοφάνειας με τη χρήση διαλόγων σε ιδιωματική δημοτική 

γλώσσα. Ελλείπει η ολοκληρωμένη αποτύπωση χαρακτηριστικών ανθρώπινων 

τύπων. Η γλώσσα της αφήγησης είναι η καθαρεύουσα, αλλά τα μη μορφωμένα 

πρόσωπα μιλούν σε θρακιώτικο ή ηπειρώτικο αντίστοιχα ιδίωμα. Στο Θρᾳκικαί 

Σκηναί ένα υποκείμενο του υπόκοσμου διατάζει «- Ἄνοιξε βρέ παλῃόπαιδο τὴν 

γύσβα,
15

 μή στέκεσαι ἔτσι σἄν χάχας, εἶπεν ὁ ἀρχηγὸς πρός τόν ἀγυιόπαιδα» (σ. 94). 

Στο Ἡ μυστική θυρίς η μητέρα της Αγγελικής λέει «θά πάνω στήν ἄλλην τήν κάμαρη 

νά τελέψω κἄπιο φουστανάκι, τό χαλεύουν»
16

 (σ. 22).   

Μολονότι τα δύο μυθιστορήματα διαδραματίζονται εντός του οθωμανικού 

κράτους, σχεδόν αγνοούν τον μουσουλμανικό πληθυσμό και την περιρρέουσα 

τουρκική ατμόσφαιρα. Γενικά στο λαϊκό μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται στην 

Κωνσταντινούπολη παρακάμπτεται το κυρίαρχο τουρκικό στοιχείο (Tonnet 2009: 

257-258 και 2010: 561) ή στις σπάνιες περιπτώσεις όπου πρωταγωνιστούν Τούρκοι, ο 

ελληνισμός υπερέχει κατάδηλα σε ήθος (Κωστακιώτης 2016). Ο Σαραντίδης και ο 

                                                 
15 Γύσβα = γίσbα = (σλαβ.) σπήλαιο, υπόγειο (Πετρόπουλος 1940-41: 213).  

16 Η ηπειρώτικη λέξη, όπως κι άλλες, ερμηνεύεται σε υποσημείωση του βιβλίου. Χαλεύου = γυρεύω, 

ψάχνω (Κοσμάς 1997: 123).    
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Βασιλειάδης στήνουν τις ιστορίες τους στην οθωμανική επικράτεια ερήμην των 

Οθωμανών. Οι Έλληνες της Ραιδεστού και των Ιωαννίνων μοιάζουν να αδιαφορούν 

επιδεικτικά για την τουρκική διοίκηση και τους Τούρκους συμπολίτες τους. 

Προφανώς μία αιτία είναι και η αποφυγή της λογοκρισίας, δεδομένου ότι για την 

έκδοση βιβλίων στην οθωμανική αυτοκρατορία απαιτείται άδεια από τις αρχές.   

Οι λιγοστές αναφορές των Θρᾳκικῶν Σκηνῶν στον τουρκικό περίγυρο 

σχετίζονται με την εκτίμηση που δείχνουν Τούρκοι και Χριστιανοί στον πατέρα του 

Στέφανου Λυσίμαχο αποκαλώντας τον «Ἀγιά (sic) Σιμάχ» (σ. 29), τον εορτασμό στη 

Ραιδεστό για την επέτειο της ανάρρησης στον θρόνο του Αμπτούλ Μετζίτ (σ. 57), 

τους ταξικά κατώτερους Τούρκους πυροσβέστες που φωνάζουν με τρομερή φωνή 

«γιαγκίν βαρ» (σ. 57, 113),
17

 την ανατολίτικη συνήθεια του ναργιλέ που υιοθετούν 

και οι Έλληνες (σ. 68), τουρκικά τοπωνύμια, τουρκικές λέξεις οι οποίες 

ενσωματώνονται στην καθημερινή ομιλία των Ελλήνων –όπως η λέξη «φυστικάκι» 

από το fıstık που στην αργκό σημαίνει ωραία κοπέλα– (σ. 80, 131), το «Τουρκικὸν 

ἔθιμον» (σ. 87) του χτυπήματος της ράβδου από τον νυχτοφύλακα και σποραδικά με 

κάποιους αξιωματούχους. Ο σουλτάνος και οι βαθμοφόροι Τούρκοι, όπως και σε 

άλλα μυθιστορήματα οθωμανικής σκηνογραφίας (Tonnet 1992: 14-17 και 1997: 174 

και 2004: 169 και 2010: 568), λογίζονται προασπιστές του νόμου και της 

δικαιοσύνης. Οι χαρακτηρισμοί τους είναι εύγλωττοι: «ὁ γενναιόδωρος Σουλτάνος» 

(σ. 120), ο «φύσει καλοκἄγαθος» ανακριτής (σ. 122), ο «Πασᾶς τῆς 

Ἀδριανουπόλεως» που «ἀγαπᾷ πολύ τά γράμματα» και είναι «περιβόητος διά τάς 

ἀγαθοεργίας του» (σ. 123). Στη Μυστική θυρίδα, όπου δεν παρασιωπείται η εβραϊκή 

κοινότητα των Ιωαννίνων (σ. 18, 47, 65, 87, 105), μοναδική ένδειξη είναι η 

επαναλαμβανόμενη μέτρηση της ώρας με την τουρκική μέθοδο («τουρκιστί»).     

Τα μυθιστορήματα του Σαραντίδη και του Βασιλειάδη αναπαριστούν, με φόντο 

την ερωτική πλοκή, τον τρόπο ζωής της ελληνικής αστικής κοινωνίας των επαρχιών 

της οθωμανικής αυτοκρατορίας στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Οι Θρᾳκικαί Σκηναί είναι 

γεμάτες από περιγραφές πολυτελών οικιών με περιποιημένους κήπους, δωματίων με 

πλούσια χαλιά και εξοχικών κατοικιών. Στα σπίτια υπάρχει πολυάριθμο υπηρετικό 

προσωπικό, τα αφεντικά έχουν γραμματείς, οι νοικοκυρές προσφέρουν απλόχερα 

φαγητό «ἀντάξιον τῆς Ραιδεστηνῆς μαγειρικής» (σ. 36), τα παιδιά παίζουν αστικά 

                                                 
17 Η τουρκική φράση yangın var = υπάρχει φωτιά αποδίδεται στο κείμενο με ελληνικούς πλάγιους 

χαρακτήρες και μένει αμετάφραστη.  
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παιχνίδια στους κήπους, όπως «τὸν δίσκον» (σ. 53), και οι κυρίες φοράνε τα πολύτιμα 

κοσμήματά τους στην εκκλησία. Οι ήρωες διαβάζουν «κατά τάς ἀναπαύσεις» 

ψυχαγωγικά αναγνώσματα (σ. 65), επαίρονται ότι δεν είναι «ἀπό πρόστυχο σόγι» (σ. 

129) –ακόμη κι αν έχουν ξεπέσει– και λαμβάνουν καλή εκπαίδευση, καθώς η παιδεία 

θεωρείται σημαντικό διαβατήριο για τον κόσμο του εμπορίου, αλλά δεν έχουν 

ιδιαίτερες ανησυχίες για ακαδημαϊκές σπουδές, αφού αυτές δεν επιφέρουν την 

επιθυμητή κερδοφορία. Οι γονείς συμβουλεύουν: «- Αἴ λοιπόν παιδιά μου σεῖς τώρα 

ἐμάθατε ἀρκετά γράμματα λοιπόν πρέπει νά φανῆτε καί εἰς ἡμᾶς χρήσιμοι» (σ. 86). 

Το κυνήγι του χρήματος σε συνδυασμό με την απαρέγκλιτη τήρηση της χριστιανικής 

ηθικής, όπου καταδικάζεται η λοξοδρόμηση προς το κακό και δεν επιτρέπονται τα 

προγαμιαία παραστρατήματα, αποδίδει την ιδεολογία της ανερχόμενης επαρχιακής 

αστικής τάξης της Θράκης στα τέλη της οθωμανικής περιόδου.  

Και στη Μυστική θυρίδα απαντώνται παρόμοιες περιγραφές επιδεικτικού 

αστικού πλούτου: «Ὁ οἶκος τοῦ Ἀστέρη ἦτο μεγαλοπρεπής καί ὡραῖος· εὑρίσκετο δέ 

εἰς τήν μεγάλην συνοικίαν τῶν ἀρχοντικῶν. Ἀπετελεῖτο ἀπό πολλά δωμάτια, ἐξ ὧν 

τρία καί τό μέγα τῆς ὑποδοχῆς σαλόνι ἦσαν ἐπί τό εὐρωπαϊκώτερον διεσκευασμένα» 

(σ. 27). Ο Αστέρης παραινεί τον γιό του: «πρέπει να μεταβῇς εἰς Ἀθήνας χάριν 

σπουδῶν εἰς τό Πανεπιστήμιον» (σ. 97). Εκείνος όμως επιλέγει την επιχειρηματική 

σταδιοδρομία και αποστρέφεται τους επιστήμονες: «θέλω ὁριστικῶς νά ζήσω ὡς 

ἔμπορος καί ὄχι ὡς καπελαδούρα μέ ἀξιώσεις» (σ. 143). Μόνο που στο μυθιστόρημα 

του Βασιλειάδη υπερτονίζονται και οι αξίες του μεταγενέστερα ονομαζόμενου 

Ηπειρωτισμού  ˗της προσκόλλησης στην ιδιαίτερη πατρίδα, της αγάπης στα 

γράμματα, της αγαθοεργίας και της οικογενειακής τιμής˗ που αποτελεί τοπική 

έκφραση του ελληνισμού και συνεκτική ουσία της ιδεολογίας της ηπειρώτικης 

αστικής τάξης τα χρόνια αυτά (Βασιλειάδης 1904· Αυδίκος 1993: 51-53, 111-112· 

Skoulidas 2011). Ο Αιμίλιος υπενθυμίζει εμφατικά στον πατέρα του: «Ὁ ἐκπατρισμός 

εἶνε ἀθέτησις σοβαρωτάτου καθήκοντος διά τόν Ἠπειρώτην» (σ. 96) και ο Θωμάς 

αναφωνεί: «Κάλλια μούτσιος [= υπηρέτης ξενοδοχείου] και ’στά Γιάννινα παρά 

ἀφέντης ἀλλοῦ» (σ. 99).       

Κλείνοντας την αναγκαστικά κάπως περιγραφική παρουσίαση των 

μυθιστορημάτων Θρᾳκικαί Σκηναί του Σαράντου Ι. Σαραντίδου και Ἡ μυστική θυρίς 

του Λεωνίδα Μ. Βασιλειάδου, λόγω της πρώτης ανακοίνωσής τους, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε πως η έρευνα του ελληνικού λαϊκού μυθιστορήματος του 19
ου

 αιώνα 

είναι ακόμη ανοιχτή και ιδίως η μελέτη των λαϊκών μυθιστορημάτων της τελευταίας 
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εικοσαετίας του 19
ου

 αιώνα υπόσχεται να φέρει στην επιφάνεια ενδιαφέρουσες 

συγκλίσεις της παραλογοτεχνικής πεζογραφίας με την πεζογραφία του λογοτεχνικού 

κανόνα.  
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Η ιδέα για τις Εκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με πρωταρχικό 
σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα έργα συγγραφέων θα συνομιλούν 
άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα με το αναγνωστικό κοινό.  
 
Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, οι Εκδόσεις Σαΐτα επιδιώκουν να 
επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις Εκδότη-Συγγραφέα-Αναγνώστη, 
καλλιεργώντας τον πραγματικό διάλογο, την αλληλεπίδραση και την 
ουσιαστική επικοινωνία του έργου με τον αναγνώστη δίχως προϋποθέσεις και 
περιορισμούς. 
 

Ο ισχυρός άνεμος της αγάπης για το βιβλίο, 
το γλυκό αεράκι της δημιουργικότητας, 

ο ζέφυρος της καινοτομίας, 
ο σιρόκος της φαντασίας, 
ο λεβάντες της επιμονής, 
ο γραίγος του οράματος, 

καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας. 
 

Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν ελεύθερα! 
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